Nº SGPe do contrato: CBMSC 1129/2012
APOSTILAMENTO Nº 2 AO CONTRATO Nº 247-17-CBMSC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55-17-CBMSC
O Diretor de Logística e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar, pela competência que lhe é
delegada na Portaria nº 242/CBMSC, de 18 de maio de 2022 e pelo art. 65, § 8º, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE
EXPEDIR o presente APOSTILAMENTO ao Contrato nº 247-17-CBMSC, cujo objeto é a
locação de um imóvel para fins não residenciais, constituído em uma sala comercial e mezanino,
medindo 190,29 m² de área, sala térrea, sem divisórias com piso revestido em cerâmica, com ampla
área de estacionamento, sito à Rua Independência, nº 319 – sala 02, Centro Concórdia - SC, firmado
entre Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e IMOBILIÁRIA CONCÓRDIA
LTDA, para registrar o que segue:
I – APLICAR o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO previsto na Cláusula Sétima do
Contrato nº 247-17-CBMSC, reajustando o valor mensal do aluguel conforme abaixo:
a. Percentual do reajuste: 10,70%, índice IGP-M acumulado nos últimos 12 meses
(julho/2021 a junho/2022), conforme negociação e concordância do locador (CBMSC 13402/2022, p. 6).
b. Cálculos:
Valor mensal vigente

Percentual do reajuste

Valor à acrescer

Valor mensal reajustado

R$ 2.609,80

(+) 10,70 %

R$ 279,25

R$ 2.889,05

c. Vigência do valor mensal reajustado: a partir do dia 4 de julho de 2022, sendo pagos os
valores retroativos devidos.
d. Valor retroativo devido: R$ 251,33.
Diferença ref. ao período de 04/07/2022 a 31/07/2022: R$ 251,33.
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.

Florianópolis, em 15 de julho de 2022.

Coronel BM DIOGO BAHIA LOSSO
Diretor de Logística e Finanças
(assinado digitalmente)
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